MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM VE ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL’İN ÇOCUKLUĞU
Mustafa Kemal, 1881’de Selânik’te doğdu. Annesi Zübeyde Hanım, babası ise Ali Rıza Efendi’dir. Mustafa Kemal’in
babası Ali Rıza Efendi, Kırmızı Hafız olarak adlandırılan
Ahmet Efendi’nin oğludur. Ali Rıza Efendi, gümrük muhafaza memuru olarak çalıştı. Ticaret ile ilgilenerek kereste tüccarlığı yaptı.
Mustafa Kemal’in iyi bir eğitim almasından yana olan Ali
Rıza Efendi, oğlu küçük yaşlardayken hayatını kaybetti.
Bu durum ailenin düzenini olumsuz yönde etkiledi.

Selânik
Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım geleneklerine
bağlı “sağlam karakterli” okuma yazma bilen bir kişiydi.
Bu durum Mustafa Kemal’in eğitimine olumlu katkı sağladı. Zübeyde Hanım da eşi Ali Rıza Efendi gibi oğlunun
iyi bir eğitim almasını istiyordu.
Ali Rıza Efendi’nin genç yaşta hayatını kaybetmesi üzerine Zübeyde Hanım çocuklarını da alarak kardeşinin yaşadığı Langaza’daki çiftliğe gitti. Mustafa, öğrenim hayatına
ara verdi. Daha sonra buradan ayrılan Mustafa Selânik’e
geri döndü. Öğrenim hayatına devam etti. Zübeyde Hanım oğlunun iyi bir eğitim alması için mücadele etti.

MUSTAFA KEMAL VE AİLESİ

Babası

Annesi

Kendisi

Kız Kardeşi

ALI RIZA BEY
(1841-1886)

ZÜBEYDE HANIM
(1857-1923)

MUSTAFA KEMAL
(1881 - 1938)

MAKBULE HANIM
(1885-1956)
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MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM VE ASKERLİK HAYATI

MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATI

MUSTAFA KEMAL’İN SİYASİ HAYATI

Mustafa Kemal’in hayatı boyunca yürüttüğü faaliyetler,
onun düşünce ufku geniş olan bir fikir insanı olduğunu
göstermektedir.

Mustafa Kemal, eğitim hayatını devam ettirdiği yıllardan
itibaren siyasi gelişmelere ilgi duydu. Osmanlı Devleti’nin
içine düştüğü durumu gördü ve devlet adamlarının yaptığı yanlışları tespit etti. Edindiği bu tecrübe, onun siyasi
görüşlerinin oluşmasında etkili oldu.

Mustafa Kemal’in fikir hayatının gelişmesinde okuduğu kitaplar da etkili oldu. Tevfik Fikret, Namık Kemal ve
Ziya Gökalp’in yazıları, Mustafa Kemal’in fikir hayatında
önemli bir role sahiptir.

Mustafa Kemal, askerlik görevine başladıktan sonra da
siyasi gelişmelerden uzak kalmadı. İlk görev yeri olan
Şam’da yakın arkadaşlarıyla birlikte Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. Daha sonra bu cemiyeti, II. Abdülhamit
yönetimine karşı kurulmuş olan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile birleştirdi.
Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nda askerî harekâtı yönetmesinin yanı sıra siyasi açıdan da mücadelesini yürüttü. 23 Nisan 1920’de açılan TBMM ile siyasi hayata resmen atıldı. TBMM Başkanlığı görevi ile Türk milletinin
Millî Mücadeleye desteğini sağladı ve millî egemenlik ilkesinin temellerini attı.
Askerî alanda kazandığı başarıların siyasi zaferler ile
tamamlanmasına önem verdi. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın tamamlanmasından sonra da Türkiye
Cumhuriyeti’nin cumhurbaşkanı olarak siyasi hayatını
sürdürdü.
Türkiye Cumhuriyeti’nin modern bir yapıya kavuşması için demokratik ve laik esasları geliştirmeye çalıştı. Dış
politikada barışçı bir siyaset izledi.

Toplumsal içerikli şiirleriyle tanınan Tevfik Fikret, Mustafa Kemal’in çağdaş ve inkılapçı kişiliğinin oluşmasında büyük etkiye sahiptir. Ayrıca Mustafa Kemal, vatan şairi Namık
Kemal’in meşrutiyet sistemi ve hürriyeti ile ilgili görüşlerinden de etkilendi.
Ziya Gökalp’in ise eğitim ve öğretimin birleştirilmesi, uygulamalarda halkın yararının gözetilmesi, dilin sadeleştirilmesi, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması ve millî
kültürü koruyarak çağdaşlaşmanın sağlanması gibi düşüncelerinden etkilendi.
Mustafa Kemal’in fikir hayatı üzerinde, yabancı düşünür ve
yazarların da etkisi oldu. Özellikle Descartes, Kant, J.J. Rausseau ve Montesquieu’nun akılcılık, özgürlük, eşitlik ve
cumhuriyet gibi fikirlerinden etkilendi. Mustafa Kemal’in
fikir ve uygulamaları Atatürkçü düşünce sistemi olarak
tanımlandı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti, bu düşünce sistemine göre şekillendi.
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ATATÜRK’ÜN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

askerî alanda kazandığı başarılarla Türk milletinin bağımsızlığını kazanmasını sağladı. Savaş döneminden sonra da
getirdiği demokratik ve laik esaslarla yeni Türk Devleti’nin
çağdaş bir özellik kazanmasını sağladı. Atatürk, getirdiği
düşünce sistemi ile Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekte de
izlemesi gereken yolu gösterdi. Atatürk, bütün bu çalışmalarla, Türk milleti ve vatanı için kalıcı değere sahip bir
lider olduğunu kanıtladı.

Modern Türkiye’nin kurucusu olan Mustafa Kemal’in
askerî, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda başarılı olmasında, sahip olduğu kişisel özellikler etkili oldu. Başarısının temel koşullarından birisi de onun planlı çalışmasıdır.
O, her konuda gerektiği kadar düşünür, her konuyu en
ince noktasına kadar inceler, tartışır ve karara varırdı. Çok
karışık sorunların bile en kolay ve doğru çözüm yollarını bulurdu. Planlı ve kararlı hareket eden Mustafa Kemal,
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Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar

PATLAMASI

ÜÇLÜ İTİLAF VE ÜÇLÜ İTTİFAK DEVLETLERİ
Bu üç ülke, 1883 yılında Üçlü İttifak (Üçlü Birleşme) devletlerini kurdular. Savaş başladıktan sonra bu gruba, Osmanlı Devleti ile Bulgaristan da katıldı. Sömürgelerini
kaybetmek istemeyen; İngiltere, Fransa ve Rusya da 1907
yılında Üçlü İtilaf (Üçlü Anlaşma) devletlerini kurdular.
Sonradan bu gruba Sırbistan, Japonya, ABD, Romanya,
Yunanistan ve İtalya da katıldı.

Avrupa’daki ekonomik gelişmeler ve ulusal çatışmalar,
güçlü devletleri bir araya getirdi. Bu devletler yanlarına
bazı devletleri alarak iki gruba ayrıldılar. Sanayilerini geç
tamamlayan Almanya ve İtalya, sömürge elde etmek için
birleştiler. Onların yanında milliyetçilik akımından etkilenmek istemeyen Avusturya - Macaristan İmparatorluğu yer aldı.

İngiltere: Dünya ticaretine hâkim olan İngiltere,
gelişen sanayisi için Osmanlı Devleti’ni pazar
olarak kullandı. Orta Doğu petrollerini ele geçirmeyi amaçlayan İngiltere, Osmanlı Devleti’nin
Almanya’ya yakınlaşması karşısında Osmanlı Devleti’ne karşı Arap ayaklanmalarına destek verdi.

Fransa: Mevcut sömürgelerini korumayı ve
Almanya’nın ele geçirdiği Alsas Loren bölgesini geri almayı amaçladı. Sömürgelerini
genişletmek için Osmanlı Devleti üzerinde
hak iddia etti. Bu amaçlarına ulaşabilmek için
İngiltere ve Rusya ile iş birliği yaptı.
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Almanya: Siyasi birliğini 1871’de tamamlayan
Almanya, Balkan ülkeleri ve Osmanlı Devleti’ni
kullanarak Orta Doğu’ya yayılmayı amaçlıyordu. Bu nedenle Osmanlı Devleti ile iyi ilişkiler kurdu. Ayrıca sanayisini geliştirmek için
yeni sömürgeler ele geçirmeyi amaçladı.
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Rusya: Boğazları ele geçirerek, sıcak denizlere
inmeyi ve merkezi İstanbul olmak üzere bir
Slav İmparatorluğu kurmayı amaçlıyordu.
Bundan dolayı Balkanlarda Panslavist politika
takip ederek, Osmanlı ülkesinde yaşayan
Ortodoksları devlete karşı isyana teşvik etti.
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İtalya: 1870 yılında birliğini tamamlayan İtalya,
ekonomik yönden güçlenmek için sömürge
yarışına katıldı. Osmanlı Devleti’nden Trablusgarp’ı aldıktan sonra, büyük devletlerin
desteğiyle sömürge alanını genişletme yönünde faaliyette bulundu.

Avusturya - Macaristan İmparatorluğu:
Rusya’nın Balkanlardaki Panslavist politikasını
engellemek ve toprak bütünlüğünü korumak
istiyordu. Balkanlarda kendi hâkimiyetini
kurmayı, Osmanlıları Avrupa’dan çıkarmayı
ve Ege Denizi’ne ulaşmayı hedefledi.

I. Dünya Savaşı Başında Tarafsız Devletler

I. Dünya Savaşı Başında İttifak Devletleri

I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri

Tarafsızken Üçlü İtilafa Katılanlar

Tarafsızken Üçlü İttifaka Katılanlar

İttifak Devletleri Tarafından İşgal Edilen Yerler

Üçlü İttifaktan Üçlü İtilafa Katılanlar
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I. DÜNYA SAVAŞI

ÇANAKKALE CEPHESİ
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Avrupa’da Almanya’ya yenilen Rusya, İngilizlerden yardım istedi. İngiliz ve Fransız donanması Boğazlar yoluyla Rusya’ya yardım göndermek için Çanakkale’ye geldi.
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• Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakarak savaşı kısa sürede bitirmek istemeleri etkili oldu.
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İngiliz ve Fransız savaş gemilerinin oluşturduğu İtilaf
Devletlerinin donanması, 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı önlerine geldi. Donanma, Çanakkale kıyılarını topa
tuttuktan sonra İstanbul’a doğru ilerlemek istedi. Ancak
KIZILDENİZ

Nusret Mayın Gemisi ve Boğaz’a yerleştirilmiş olan ma-

Mekke

yınlar nedeniyle İtilaf Devletlerinin donanması geri çekilmek zorunda kaldı.

YEMEN

Deniz yolu ile ilerleyemeyen İtilaf kuvvetleri, Çanakkale’yi ele geçirmek için 25 Nisan’da Seddülbahir, Arıburnu ve Kumkale noktalarından Gelibolu’ya karadan as-

Kara savaşı

Kara savaşı

Deniz savaşı

Deniz savaşı

ker çıkarmayı denediler.
İtilaf Devletleri bu amaçlarına ulaşabilmek için Avustralya, Yeni Zelanda ve Hindistan’dan getirdikleri ANZAC

Çanakkale Cephesi’nde yapılan savaşlar sonucunda;

adı verilen sömürge askerlerinden de faydalandılar. An-

1. I. Dünya Savaşı uzadı ve geniş bir alana yayıldı.

cak 19. Tümen Komutanı olan Mustafa Kemal’in yönettiği Türk ordusu, İtilaf Devletlerinin askerlerini Anafartalar,

2. Yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti.

Conk Bayırı, Arıburnu ve Kocatepe’de durdurdu. Deniz
ve kara savaşlarında başarısız olan İtilaf Devletleri 8 - 9

3. Mustafa Kemal’in askerlik ve liderlik vasıfları tanındı.

Ocak 1916 tarihlerinde geri çekildiler.

4. İtilaf Devletleri amaçlarına ulaşamadı. Yardım ulaştırılamayan Rusya’da iç karışıklıklar çıktı ve 1917’de Bolşevik İhtilali sonucunda çarlık yönetimi yıkıldı, Sovyet
Rusya (SSCB) kuruldu.

Çanakkale Savaşları Mustafa Kemal’in askerî yeteneklerini ortaya çıkarmış, “Anafartalar Kahramanı” olarak tanınmasını sağlamıştır. Bu durum daha sonraları Mustafa

5. Bulgaristan, İttifak Devletleri yanında savaşa katıldı.

Kemal’in millî liderliğini ortaya çıkardı.
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Bükreş

I. DÜNYA SAVAŞI’NDAN SONRA OSMANLI DEVLETİ

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI’NDAN SONRA KURULAN CEMİYETLER
Osmanlı Devleti’nde yaşayan azınlıklar ise mevcut
otorite boşluğundan yararlanmak, işgal hareketlerini kolaylaştırmak ve kendi bağımsız devletlerini kurmak amacıyla cemiyetler kurarak çeşitli faaliyetler yürüttüler.

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda başarısız olunca
İtilaf Devletleri ile şartları çok ağır olan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzaladı. İtilaf Devletleri bu antlaşma ile Anadolu’da birçok yeri işgal etti.
Türkler, işgal edilen bölgelerde cemiyetler kurarak İtilaf Devletleri ile mücadele etmeye çalıştılar. Bununla
birlikte bazı Türk grupları da saltanat makamını korumak amacıyla cemiyetler kurdu.

Mondros’tan sonra farklı amaçlarla kurulan bu cemiyetler; millî varlığa zararlı cemiyetler ve millî varlığa
yararlı cemiyetler olmak üzere iki gruba ayrılır.
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SON OSMANLI MEBUSAN MECLİSİ 		
VE MİSAK-I MİLLÎ (12 OCAK 1920)

PATLAMASI

Misak-ı Millî’nin maddeleri:
1. Türk ve Müslüman çoğunluğu bulunan toprakların
tümü, işgal altında olsa da hiçbir şekilde ayrıcalık kabul etmez bir bütündür.

Amasya Görüşmeleri’nde Mebusan Meclisinin toplanması kararı alındı. Temsil Heyeti’nin amacı, İstanbul
Hükûmeti’ni etki altına alarak millî kararların kabul edilmesini sağlamaktı.

2. Osmanlı Devleti’nin, Mondros Mütarekesi’ni imzaladığı
30 Ekim 1918’de düşman ordularının işgali altında bulunan Arap memleketlerinin durumu, halkın serbestçe
vereceği oya göre belirlenmelidir.

Mustafa Kemal, Mebusan Meclisinin İstanbul’da toplanmasını istemiyordu. İstanbul işgal altında olduğu için
Meclisin rahat çalışamayacağını ve sağlıklı kararlar alamayacağını söyledi. Buna rağmen Meclis İstanbul’da toplandı.

3. Halkın oyları ile ana vatana katılan üç sancakta (Kars,
Ardahan, Batum) gerekirse halkoyuna başvurulmalıdır.
4. İstanbul’un güvenliği sağlanmalı, bu durum sağlandıktan sonra Boğazların dünya ticaretine ve ulaşımına
açılmasında bizimle birlikte, ilgili devletlerin verecekleri karar geçerli olmalıdır.

Mustafa Kemal milletvekilleriyle görüşerek Mebusan
Meclisinde, Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun kurulmasını istedi. Böylece Sivas Kongresi kararlarının kabul ettirilmesini amaçlıyordu.

5. Batı Trakya’nın durumunun tespitinde halkoyuna başvurulmalıdır.

Meclisin toplanmasından sonra millî davaya taraftar milletvekilleri Felah-ı Vatan adıyla bir grup oluşturdu. Bu
grup, daha önce Mustafa Kemal tarafından hazırlanıp
kendilerine verilen programın ilkeleri doğrultusunda bir
bildiri hazırladı. Misak-ı Millî (Millî Ant) olarak tarihimize
geçen bu belge, Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edildi (28 Ocak 1920).

6. Azınlıkların hakları, komşu memleketlerdeki Müslüman halkın aynı haklardan yararlanmaları şartıyla kabul edilecektir.
7. Millî ve ekonomik gelişmemizi engelleyen siyasi, adli ve
mali kısıtlamalar kaldırılmalıdır.
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Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

PATLAMASI

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE CEPHELER
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Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

PATLAMASI

SAKARYA SAVAŞI 					
(23 AĞUSTOS - 13 EYLÜL 1921)

5. İngiltere ile karşılıklı esir değişimi gerçekleştirildi.
6. İtilaf Devletleri, TBMM’ye ateşkes ve barış tekliflerinde
bulundu, ancak bu teklifler Sevr Antlaşması’nın taslağı niteliğinde olduğu için TBMM tarafından kabul edilmedi.

Türk ordusu, Kütahya - Eskişehir Savaşları’nda yenildikten sonra Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmişti. Yunanlılar, Türk ordusunu hazırlıksız yakalamak için 23 Ağustos
1921’de saldırıya geçti. Mustafa Kemal bu savaşta askerlere “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanı
ile ıslanmadıkça terk edilemez.” emrini vermiştir.

7. İtilaf Devletleri arasındaki birlik bozuldu.
8. Savaşı başkomutan olarak yöneten Mustafa Kemal’e
19 Eylül 1921’de Meclis tarafından mareşallik rütbesi
ve gazilik unvanı verildi.

Nedenleri

9. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa’ya mareşallik rütbesi verildi.

1. Yunanlıların Türk ordusunu yok edip Ankara’yı ele geçirmek istemeleri,

10. Meclisin Kayseri’ye taşınması ve Kuva-yi Milliye’ye geri
dönüş tartışmaları son buldu.

2. TBMM Hükûmeti’ni dağıtmak istemeleridir.
Sonuçları
1. Türk Ordusu zafer kazandı. Yunan ordusu savunmaya
çekilirken, Türk ordusu taarruza geçti.

Sakarya Savaşı

Türkiye

Yunanistan

Er

96 326

120 000

2. Türk milletinin TBMM’ye olan güven duygusu yeniden
arttı.

Tüfek

57 572

57 000

Makineli Tüfek

825

2 768

3. İtalya, Anadolu topraklarından tamamen çekildi.

Top

196

386

4. Fransa ile Ankara Antlaşması imzalanırken; Kafkas
Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan)
ile de Kars Antlaşması imzalandı.
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Erzurum

Kütahya
Manisa
İzmir

Uşak

Afyon

Aydın
Muğla

Van
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Malatya
Diyarbakır

Konya

Antalya

Mersin

Adana
Hatay
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Hakkari
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ATATÜRK İNKILAPLARI

ATATÜRK İNKILAPLARI
Mustafa Kemal’in inkılapçı kişiliği öncülüğünde gerçekleşen Türk inkılabıyla devlet ve millet hayatı yeniden inşa edildi. Millî Mücadele ile başlayan Türk inkılabı,
millî bağımsızlığı gerçekleştirmeyi, millî kimliği korumayı ve Türk medeniyetini çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmayı hedefledi.

Mustafa Kemal’in 19 Mayıs 1919’da Samsun’a ayak basmastı. Böylece Türk milletinin Kurtuluş Savaşı başladı. Mustafa Kemal, Millî Mücadeleyi ulusal bağımsızlık
ve ulusal egemenlik düşüncesi doğrultusunda şekillendirdi. Daha sonra ise toplum ve devlet hayatında köklü değişiklikler yaptı.

Siyasi Alandaki
İnkılaplar

Hukuk Alanındaki
İnkılaplar

Eğitim ve Kültür
Alanındaki İnkılaplar

Saltanatın Kaldırılması

İlk Anayasanın Kabul Edilmesi

Yeni Eğitim Kurumlarının Açılması

Ankara’nın Başkent Olması

Türk Medeni Kanunu’nun
Kabul Edilmesi

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun
Kabul Edilmesi

Cumhuriyetin İlan Edilmesi

Yeni Türk Harflerinin Kabul
Edilmesi

Halifeliğin Kaldırılması
Çok Partili Rejim Denemeleri

Türk Tarih Kurumunun Kurulması
Türk Dil Kurumunun Kurulması
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CUMHURİYETİN KAZANIMLARIYLA ATATÜRK İLKE VE
İNKILAPLARININ DAYANDIĞI ESASLAR
ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARININ
DAYANDIĞI TEMEL ESASLAR

BAĞIMSIZLIK VE ÖZGÜRLÜK
Bağımsızlık, bir milletin kendi geleceğini, bir devletin iç ve
dış siyasetini kendi iradesiyle belirleyebilmesidir. Özgürlük
ise insanın hiçbir dış baskıya maruz kalmadan kendi iradesiyle karar verebilmesidir.

Atatürk ilke ve inkılaplarının dayandığı bazı temel esaslar
vardır. Bu esaslar, ilke ve inkılapların korunmasında ve sürekliliğinin sağlanmasında önemli unsurlardır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni bağımsızlık ve özgürlük
temelinde kuran Atatürk; “Tam bağımsızlık, bizim bugün
üzerimize aldığımız görevin asıl ruhudur. Tam bağımsızlık denildiği zaman, elbette siyasi, mali, ekonomik, adli,
askerî, kültürel her hususta tam bağımsızlık ve tam serbestlik demektir.” sözleriyle tam bağımsızlığın hangi koşulların sağlanması ile gerçekleştirilebileceğini belirtti.

MİLLÎ TARİH BİLİNCİ
Millî tarih, millî duyguyu ve bilinci güçlendirerek geleceğe güvenle bakılmasını sağlar. Bu nedenle Atatürk, Türk
tarihi ile ilgili çalışmalara büyük önem verdi.
Millî tarihin, gençlerimiz için güç kaynağı olabileceğini
düşünen Atatürk bu düşüncesini; “Bütün Türk çocukları
kendileri için lazım olan atılımın kaynağını o tarihte bulabileceklerdir.” sözleriyle ifade etti.

VATAN VE MİLLET SEVGİSİ
Atatürkçülükte vatan ve millet sevgisi her şeyin üstündedir. Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı son derece önemlidir. Vatan toprağı kutsaldır.
Atatürk vatan sevgisini, “Yurt toprağı, her şey sana feda
olsun. Kutlu olan sensin. Hepimiz senin için fedaiyiz.”
sözleriyle vurguladı.

EGEMENLİĞİN MİLLETE AİT OLMASI

Atatürk vatan sevgisi kadar önemsediği millet sevgisini;
“Millet sevgisi kadar büyük sevgi yoktur... Benim arkadaşlarıma tavsiyem şudur: Şahsınız için değil, fakat mensup olduğumuz millet için el birliği ile çalışalım. Çalışmaların en büyüğü budur.” sözleriyle ifade etmiştir.

Atatürk, millet iradesinin üzerinde bir güç kabul etmemiştir. Ulusal iradeyi ve demokratik değerleri her şeyin
üstünde tutan Atatürk, bunun her durumda korunmasından yana oldu. Türkiye Cumhuriyeti; “Egemenlik, kayıtsız
şartsız milletindir.” ilkesine dayanmaktadır.
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MİLLÎ DİL

TÜRK MİLLETİ BİLİNCİ

Dil, millî kültürün gelişmesi ve yayılmasında önemli bir

Türklük bilincine sahip olmak ve bunu sürekli geliştirip

araç olduğu gibi millî duygunun gelişmesi ile bağımsızlı-

güçlendirmek, Türk milletinin varlığını devam ettirme-

ğın korunmasında da önemli bir etkendir. Atatürkçülükte;

si bakımından önemlidir. Çünkü millet bilincine sahip ol-

millî kültür, bağımsızlık, millî bütünlük, toplumsal barışın

mayan toplumlar varlıklarını devam ettiremezler.

korunması ve devamı için dilin sade, bütün vatandaşlar

Atatürk millî bilince verdiği önemi; “Dünyanın bize saygı

tarafından da kolay anlaşılır olması önem taşır.

göstermesini istiyorsak, önce biz kendi benliğimize say-

Millet kavramı için zorunlu olan kültür ve ülkü birliğinin

gı duyalım; benliğimize ve milletimize bu saygıyı, duygu,

dil birliği olmadan sağlanmasının olanaksız olduğunu dü-

düşünce, bütün iş ve eylemlerimizle gösterelim.” sözle-

şünen Atatürk bu gerçeği; “Millet; dil, kültür ve ülkü bir-

riyle ifade etmiştir.

liği ile birbirine bağlı olan vatandaşların oluşturduğu bir
siyasi ve sosyal toplumdur.” sözleriyle ifade etti.

MİLLÎ KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME HEDEFİ
Kültür, bir milletin tarih boyunca edindiği birikimlerin tü-

ÇAĞDAŞ UYGARLIK DÜZEYİNİN ÜSTÜNE
ÇIKMA HEDEFİ

müdür. Millî ve manevi değerler, kültürün temelini oluş-

Atatürk ilke ve inkılaplarının en önemli hedefi çağdaş bir

düzeyinin üstüne çıkmasında millî kültürün geliştirilmesi

toplum meydana getirmektir. Çağdaşlaşma ideali milleti-

önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle, millî kültürümüzün

mizi en uygar ve yaşam seviyesi yüksek bir millet olarak

yeniliklere ve gelişmelere açık olması gerekir.

turur. Millî kültür, millî benliğin gelişip güçlenmesinde
belirleyici bir rol oynar. Türk milletinin çağdaş uygarlık

yaşatacak ve varlığımızı yüceltecektir. Millî kültürümüzü

Atatürk, millî kültürün gelişmesine verdiği önemi; “Mil-

çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için millî bir-

letimizin dehasının gelişmesi ve bu sayede layık olduğu

lik ve beraberliği daima güçlendirmek gerekir.

medeniyet seviyesine ulaşması, şüphesiz ki yüksek meslekler erbabını yetiştirmekle ve millî kültürümüzü yükseltmekle mümkündür.” sözleriyle ifade etmiştir.

MİLLÎ BİRLİK VE BERABERLİK, VATANIN
BÜTÜNLÜĞÜ
Atatürk ilkelerinin en önemli amaçlarından biri de millî
birlik ve beraberlik içinde ülke bütünlüğünü sağlamaktır. Atatürk, Millî Mücadelenin ilk günlerinden itibaren bu
amaç için mücadele etti. Amasya Genelgesi’nin ilk maddesinde; “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı
tehlikededir.” denilirken, Erzurum Kongresi’nde ise; “Millî

Atatürk, çağdaşlaşmaya verdiği önemi; “Medeniyet yo-

sınırlar içinde vatan bir bütündür.” kararı alındı.

lunda yürümek ve başarılı olmak hayatın şartıdır. Bu yol
üzerinde duraksayanlar veyahut bu yol üzerinde ile-

Millî Mücadelenin kazanılmasından sonra vatanın bü-

ri değil, geriye bakmak cahilliği ve tedbirsizliğinde bu-

tünlüğü sağlandı. Türk milletinin zor koşullarda, büyük

lunanlar, medeniyetin coşkun seli altında boğulmaya

fedakârlıklarla gerçekleştirdiği vatanın bütünlüğü ve ba-

mahkumdurlar. Medeniyet yolunda başarı, yenileşme-

ğımsızlığı gerek günümüz, gerekse gelecek için büyük

ye bağlıdır. Sosyal hayatta, ekonomik hayatta, ilim ve

önem taşır. Millî birlik ve beraberlik ayrıca Türk milletinin

fen sahasında başarılı olmak için tek gelişme ve ilerleme

bir bütün olması, hiçbir bölücü, ayırıcı unsura yer verme-

yolu budur.” sözleriyle vurguladı.

mesi demektir.
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Fransa Cumhurbaşkanı

Gazeteci, yazar

ABD Başkanı

Akıllı ve barışçı yöntemlerle
gerçekleştirdiği eseri, halkların
tarihinde izler bırakacaktır.

Ömrümüzün ve Türk tarihinin
en acı yasını tutmak bize düştü.
Halk, en büyük Türk kahramanını, ordu en büyük Türk başbuğunu, tarih en büyük Türk’ü,
asrımız en büyük insanı kaybetti.

Çöküntü hâlinde bulunan bir
imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması, yeni Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan etmesi ve o zamandan beri koruması, Atatürk’ün Türk halkının
ismidir. Şüphesiz ki Türkiye’de
giriştiği inkılaplar kadar bir
kitlenin kendisine olan
güvenini daha başarı ile
gösteren bir örnek yoktur.

Eyüp HAN

Albert LEBRUN

Falih Rıfkı ATAY

John F.KENNEDY

Daily Mail
İngiltere

Tahran
Gazetesi / İran

Times
Gazetesi

Chicago
Daily Tribune/ABD

Hiçbir modern lider Atatürk’ün karşılaşmış olduğu fiziksel ve sosyal güçlüklerle
karşılaşmamıştır. Fakat Atatürk kendi rızası ile bu güçlüklere karşı savaşmayı seçip,
Türkiye’nin tükenmiş
kalıntılarını önce kurtarıp sonra ülkeyi tekrar inşa etme
işine girişti.

Atatürk g�b� �nsanlar b�r nes�l
�ç�n doğmadıkları g�b� bell� b�r
dev�r �ç�n de doğmazlar. Onlar
önderl�kler�yle yüzyıllarca m�lletler�n tar�h�nde hüküm sürecek �nsanlardır.

O, Türk�ye’n�n öncek� kuşaklarından h�çb�r�ne nas�p olmayan özgürlük ve güven dolu b�r
hayat sağladı. Başarıları, Türk�ye’n�n Avrupa devlet� olmasını sağladı. Yakın Doğu’nun tar�h�n� değ�şt�rd�.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümüyle, tarihin tanıdığı en dikkate değer insanlardan biri daha dünya sahnesinden çekilmiş oluyor.
Türkiye’nin modernleşmesi,
insanlık tarihinin en çarpıcı
sayfalarından biridir ve bu
sayfayı yazan da Atatürk’tür.

Kemal Atatürk, yalnız bu
yüzyılın en büyük adamlarından
biri değildir. Biz Pakistan’da,
onu geçmiş bütün çağların en
büyük adamlarından biri olarak
görüyoruz. Askerî bir deha,
doğuştan bir lider ve büyük bir
yurtsever.
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II. DÜNYA SAVAŞI VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri ile İttifak Devletleri arasında barış antlaşmaları imzalandı.

II. Dünya Savaşı, I. Dünya Savaşı’nın çözümlenmeden
bıraktığı sorunlar ve bunlardan doğan gelişmeler nedeniyle ortaya çıktı. I. Dünya Savaşı sonrasında galip
devletler, yenilen devletlere çok ağır şartları olan barış
antlaşmaları imzalattılar. Yenilen devletlerin hızla silahlanması, Avrupa’da gruplaşmalara neden
oldu. Avrupalı devletler yaşanan gelişmeler
karşısında Mihver ve Müttefik devletler
olmak üzere ikiye ayrıldı.

Ancak bu antlaşmaların maddeleri, yalnızca galip devletlerin çıkarlarını gözettiği için dünyada kalıcı bir barış ortamı kurulamadı.
Özellikle Almanya, I. Dünya Savaşı’ndan sonra askerî
ve ekonomik gücünü yeniden artırarak Avrupa için bir
tehdit hâline geldi.

II. Dünya Savaşı’na Katılan Devletler ve Liderleri
Fransa
MİHVER

Almanya

İngiltere
ABD

İtalya
Japonya

Hitler (Almanya)

SSCB

MÜTTEFİK

Charles de Gaulle (Fransa)

W. Churchill (İngiltere)

F. Roosevelt (ABD)

B. Mussolini (İtalya)

ATATÜRK’ÜN II. DÜNYA SAVAŞI 			
ÖNCESİNDEKİ GÖRÜŞLERİ

Hirohito (Japonya)

çabalamak bizim için hayati önem taşımaktadır.”
Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikasında “Yurtta barış, cihanda barış!” ilkesini benimseyen Atatürk, “Milletlerarası siyasal güvenliğin gelişmesi için, ilk ve en
önemli şart milletlerin hiç olmazsa barışı koruma düşüncesinde samimi birleşmeleridir.” ifadesinde milletler arasındaki sorunların barış yoluyla çözümlenmesinde tüm dünya milletlerinin katkısının önemli
olduğunu belirtti.

Dünya politikasıyla yakından ilgilenen, Avrupa’da gelişen olayları değerlendiren Atatürk, yeni bir dünya savaşının çıkacağını yıllar öncesinden görebilmişti.
Atatürk, 1938’de Türkiye’nin II. Dünya Savaşı karşısında izleyeceği politikayı şu sözlerle ortaya koymuştu: “Çok geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu
müthiş fırtına dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık bir savaş felaketinin bütün kötülükleri ile bir
daha karşılaşacaktır. Bu tehlikeli durumda tarafsız
kalmak, savaşa katılmamak, barış içinde yaşamaya

Atatürk, çıkabilecek bir dünya savaşı tehlikesi karşısında tedbir olarak komşularıyla Sadabat Paktı ve Balkan
Antantı’nı imzaladı.
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